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___________________________  

 
ผู.เข.าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�  รองประธานกรรมการ  
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ  
๔. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�  กรรมการ 
๖. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๘.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู.ไม�เข.าประชุม 
 

๑. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� ติดภารกิจ 
 
เจ.าหน.าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก5กเกียรติกุล ผู7อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู7อํานวยการส:วน  
   รักษาการในตําแหน:งผู7อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน�  ผู7อํานวยการส:วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส   ผู7อํานวยการส:วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู7อํานวยการส:วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก:งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวพยุงทรัพย�  เรืองสม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค�กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ:มมณี ลูกจ7าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู.ช้ีแจง 
 

๑. นายไตรรัตน�  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นางสุพินญา  จําปD ผู7อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๓. นายวเรศ  บวรสิน  ผู7อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๔.  นายอรรถปรีชา  รักษาชาติ ผู7อํานวยการส:วน สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๕. นางสาววีราภรณ�  เจริญวิวัฒนพงษ� ผู7อํานวยการส:วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๖. นางสาวชนัณภัสร�  วานิกานุกูล ผู7อํานวยการส:วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗. นางกุลรพี  พุทธมงคล      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา      
๘. นายวสุ  อมรนพวงศ� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา      
๙.  นายสุปรีย�  เทียนทํานูล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๐. นางสาววงศ�วิภา  กาญจนอุดม  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข:าย  
  สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม  
๑๑. นายธีระ  จงสมชัย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
 สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๒. นายกฤษฎิ์  สุขโสต ท่ีปรึกษาด7านกฎหมายของสํานักงาน กสทช. 
  สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล:าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 

 ๑. วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. พร7อมด7วยกรรมการ กสทช. 
เลขาธิการ กสทช. และผู7บริหารสํานักงาน กสทช. ได7เข7าเฝKาฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เพ่ือทูลเกล7าฯ 
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ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
เพ่ือพระราชทานให7กับมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นําไปดําเนินการจัดหารถยนต�
พร7อมติดต้ังระบบสื่อสารใช7ในกิจการของหน:วยแพทย�อาสามูลนิธิฯ ในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีห:างไกลทุรกันดารต:อไป   

                       ๒. วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปOนประธานกล:าวเปHดงานโครงการ
ประกวดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท�สมาร�ทโฟน สําหรับผู7พิการทางการเห็น   
การได7ยินหรือสื่อความหมาย โดยสํานักงาน กสทช. จัดข้ึน ณ  Lifestyle Hall   
ศูนย�การค7าสยามพารากอน ซ่ึงในการจัดประกวดแข:งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค�      
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผู7พิการในสังคม และส:งเสริมให7ผู7พัฒนาแอพพลิเคชั่น
รุ:นใหม:ได7ตระหนักถึงผู7ท่ีมีความพิการแต:ต7องการใช7ชีวิตเหมือนคนปกติท่ัวไป 
โดยมีนิสิต นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ เข7าร:วมงาน
เปOนจํานวนมาก   

                       ๓. วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. พร7อมด7วย เลขาธิการ กสทช. และ
รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก:อกิจ ด:านชัยวิจิตร) 
ได7ให7การต7อนรับ รัฐมนตรีว:าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    
(ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน�) และคณะ เนื่องในโอกาสเข7าพบเพ่ือประชุมหารือ
เก่ียวกับการดําเนินการต:างๆ ในภารกิจท่ีเก่ียวข7อง และความร:วมมือกันระหว:าง
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสํานักงาน กสทช. เพ่ือให7การ
ทํางานร:วมกันในอนาคตเปOนไปโดยเอกภาพ ซ่ึงได7มีการแลกเปลี่ยนข7อมูลต:างๆ 
กันอย:างกว7างขวาง โดยเลขาธิการ กสทช. ได7เสนอแผนงาน ๖ เรื่อง เพ่ือให7
รัฐมนตรีว:าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นําเสนอต:อท่ีประชุม
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ซ่ึงจะมีการประชุมในวันท่ี 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ได7แก: ๑) แผนประมูลคลี่นความถ่ี ๒๖๐๐, ๑๘๐๐ และ 
๘๕๐ เมกะเฮิรตซ� ท่ีจะผลักดันให7มีการประมูลภายในปDนี้ ๒) การจัดระเบียบ
สายสื่อสารโทรคมนาคม ๓) ความคืบหน7าโครงการเน็ตประชารัฐ โดยสํานักงาน 
กสทช. จะบูรณาการการทํางานร:วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ให7มีความชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงท้ังสองฝ`ายก็ได7 ดําเนินการไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด ๔) การนําเงินรายได7และเงินประมูลคลื่นความถ่ีฯ        
ของสํานักงาน กสทช. ส:งเข7ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม        
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐    
๕) การแก7ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับ กสทช. อาทิ พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... เพ่ือให7สอดคล7องกับรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ ๖) เลขาธิการ กสทช. ได7เชิญผู 7ประกอบการ    
ในประเทศอาเซียนเข7าร:วมประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการบริหารกํากับดูแล
ธุรกิจท่ีให7บริการบนโครงข:ายสื่อสารโทรคมนาคม หรือ OTT (Over The Top)    
ในระหว:างวันท่ี ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศไทย 
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                       ๔. วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปOนประธานในพิธีสืบสานประเพณีไทย 
เนื่องในวันสงกรานต� ซ่ึงประกอบด7วย พิธีสงฆ�เพ่ือบําเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล 
แด:พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล7าเจ7าอยู:หัว ถวายพระกุศลแด:พระบรมวงศานุวงศ�
และอุทิศกุศลแด:บรรพชนด7านการสื่อสาร พิธีสรงน้ําพระพุทธรูปประจํา
สํานักงาน อังคารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) พระบรมรูปรัชกาลท่ี ๕    
โดยในปDนี้สํานักงาน กสทช. ได7นิมนต�พระพรหมมังคลาจารย� (เจ7าคุณธงชัย) 
ผู7ช:วยเจ7าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และพระภิกษุสงฆ�จากวัดไตรมิตรฯ    
มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต� ซ่ึงมีผู7เข7าร:วมพิธีประกอบด7วย กรรมการ 
กสทช. เลขาธิการ กสทช. ท่ีปรึกษาฯ/ผู7ปฏิบัติงานประจํา กสทช. ผู7บริหารและ
พนักงานสํานักงาน กสทช. เข7าร:วมพิธีดังกล:าวเปOนจํานวนมาก ขอขอบคุณ
กรรมการ กสทช. ทุกท:าน และเลขาธิการ กสทช. ท่ีเข7าร:วมพิธีฯ ในวันดังกล:าว 

                       ๕. วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ได7เชิญประธาน กสทช. เข7าร:วมประชุมเพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาระบบ 
National Single Window (NSW) ท่ีสมบูรณ�แบบ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ�) เปOนประธาน ณ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล     
ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. ร:วมกับสํานักงานส:งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย:อมและธนาคารโลก ร:วมกันดําเนินโครงการจัดทําแนวทางการปรับปรุง
สภาพแวดล7อมสําหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยได7เสนอให7มีการ
พัฒนาระบบ National Single Window ท่ีสมบูรณ�แบบ เพื่อให7เปOนระบบ
อิเล็กทรอนิกส�สําหรับการนําเข7า – ส:งออก ผ:านแดนแบบไร7เอกสาร ณ จุดเดียว 
ให7ครอบคลุมสินค7าทุกประเภท ซึ่งในเรื่องนี้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง
และกรมศุลกากรได7พยายามดําเนินการในเรื่องนี้มาหลายปDแล7วแต:ก็ยังไม:
ประสบความสําเร็จ ในปsจจุบันการขออนุญาตนําเข7าจะต7องขออนุญาตจาก
หลายหน:วยงานและใช7ระยะเวลานาน อย:างไรก็ดี ในหลายประเทศได7นําระบบ
ดิจิตอลมาใช7 โดยให7ใบอนุญาตเพียงหนึ่งใบ จึงขอความร:วมมือให7สํานักงาน 
กสทช. พิจารณาให7การสนับสนุนด7านงบประมาณ ซ่ึงจะได7นํารายละเอียดหารือ
ในท่ีประชุม กสทช. ต:อไป 

  
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ7งให7ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ     
 

หมายเหตุ รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน�) ขอไม:พิจารณาระเบียบวาระนี้ 
เนื่องจากไม:ได7เข7าร:วมการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐  
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน� : เลขาธิการ กสทช. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� ระหว:างวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

     
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : เลขาธิการ 

กสทช. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม       

ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

 เลขาธิการ กสทช. ขอให7ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน             
๕ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค� 

มะลิสุวรรณ) ระหว�างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ : รองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.                  
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ) ระหว:างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐  
จํานวน ๓ ท:าน  ได7แก: พลเอก บุญเลิศ แก7วประสิทธิ์  นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน� 
และ พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ�  ท้ังนี้ ตามข7อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. 
ว:าด7วยการจ7างท่ีปรึกษา ผู7ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู7ช:วยเลขานุการประจํา กทช.  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ) เสนอ  

 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�) 
ประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน�) 

ประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท:าน ได7แก: นายเหรียญชัย 
เรียววิไลสุข  ดร. เชิดชัย ขันธ�นะภา และนายไพรัช วรปาณิ ท้ังนี้ ตามข7อ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบียบ กทช. ว:าด7วยการจ7างท่ีปรึกษา ผู7ปฏิบัติงาน เลขานุการและผู7ช:วยเลขานุการ
ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘     

และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ :  มท. คท. 
   
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได7แต:งตั้งเจ7าพนักงาน

ผู7ออกใบอนุญาต หรือมอบหมายให7เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก7ไข
เพ่ิมเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกตเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ    
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ พบว:า 
มีบริษัท โนเกีย โซลูชั่นส� แอนด� เน็ตเวิร�คส (ประเทศไทย) จํากัด กระทําความผิดด7วย 
ซ่ึงไม:แน:ใจว:าเปOนบริษัทของทางแบรนด�โนเกียหรือไม: ถ7าใช:ในกรณีของบริษัทท่ีมี
หลักมีฐานเช:นนี้ก็ไม:น:าจะเกิดการกระทําความผิด ดังนั้นอาจต7องตรวจสอบว:า
กรณีเกิดจากสาเหตุอะไร และจะสามารถปKองกันและแก7ไขอย:างไร นอกจากนี้
พบว:าในเรื่องของฐานความผิดก็แตกต:างกับรายอ่ืน ซ่ึงรายอ่ืนจะมีฐานความผิด
เรื่องนําเข7า มี และใช7โดยไม:ได7รับอนุญาต แต:กรณีนี้ไม:มีเรื่องนําเข7ามีแต:ความผิด
เรื่องมีและใช7 จึงมีข7อสงสัยว:าบริษัทฯ ได7มีการประกอบเครื่องเองโดยไม:มีการ
นําเข7าหรืออย:างไร  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู.กระทําความผิดเก่ียวกับ   

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ : คส.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู7กระทําความผิดเก่ียวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ซึ ่งสํานักงาน กสทช.       
ได7ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมาย     
ท่ีเก่ียวข7อง ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



๗ 
 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกตเรื่องรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดี          

กับผู7กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ พบว:า ในแต:ละปDมีการตรวจค7นจับกุมประมาณ ๗๐ - ๘๐ 
สถานี แต:มีการดําเนินคดีเพียงจํานวนน7อย เช:นในปD ๒๕๕๘ มีการตรวจค7นจับกุม
ประมาณ ๗๘ สถานี แต:ได7ดําเนินคดีจํานวน ๔ สถานี และในปD ๒๕๕๙ มีการ
ตรวจค7นจับกุมประมาณ ๔๖ สถานี แต:ดําเนินคดีจํานวน ๑ สถานี จึงไม:แน:ใจว:า 
ท่ีเหลือประมาณ ๔๐ – ๖๐ สถานี ไม:มีการกระทําความผิดหรืออย:างไร ท้ังนี้     
ในประเด็นดังกล:าวนี้ได7ต้ังข7อสังเกตต้ังแต:การประชุมครั้งก:อนแล7ว โดยสํานักงาน 
กสทช. แจ7งว:าจะนําข7อมูลนี้มาชี้แจง อาจจะเตรียมการอยู:ก็ขอให7มาชี้แจงต:อไปด7วย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  :  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได.นํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
 ประจําปD ๒๕๕๙ เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ : ยย. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได7นํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจําปD ๒๕๕๙ เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกตต:อรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปD ๒๕๕๙ 
พบว:า ในแผนภูมิหน7า ๔๖ และหน7า ๖๒ มีการแสดงข7อมูลตัวเลขโดยไม:มีข7อความ    
ท่ีแสดงหน:วยปรากฏไว7 ซ่ึงอาจจะทําให7ไม:เข7าใจ สําหรับเรื่องปsญหาอุปสรรค    
ในการดําเนินงานในแต:ละปDได7นํามาบรรจุไว7ครบถ7วนหรือไม: ท้ังนี้ ข7อมูลด7าน
กิจการโทรคมนาคมมีการระบุเฉพาะเรื่องการปsกเสาพาดสาย การนําสาย
โทรคมนาคมลงดิน ซ่ึงควรจะระบุปsญหาอุปสรรคในประเด็นอ่ืนท่ีอาจจะมี
ความสําคัญต:ออุตสาหกรรม ได7แก: เรื่องคลื่นความถ่ี หรือในด7านกิจการกระจายเสียง 
ในปDท่ีผ:านมาก็ไม:มีการระบุปsญหาอุปสรรค ส:วนในปDนี้มีการระบุเพียงบางส:วน 
จึงเห็นควรท่ีจะทบทวนว:ายังมีปsญหาอุปสรรคอ่ืนใดอีกหรือไม:ท่ีจะมีผลต:อการ
กํากับดูแล อาทิ เรื่องปsจจัยเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลงอย:างรวดเร็ว 
รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ หรือแนวโน7มเรื่องอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม เพ่ือจะได7
นํามาวิเคราะห�ปsญหาอุปสรรคและปรับแผนการดําเนินงานให7สอดคล7องกับ
อนาคตมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ได7แจ7งว:า สํานักงาน กสทช. จะขอรับ
ข7อสังเกตดังกล:าวไปดําเนินการแก7ไขปรับปรุงรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
ประจําปD ๒๕๕๙ ต:อไป  

  
 
 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑   : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : แต�งตั้งคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ประกอบกิจการโทรทัศน� ของสถานีวิทยุโทรทัศน�แห�งประเทศไทย ช�อง ๑๑ : 
กสท. ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให7แต:งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การประกอบกิจการโทรทัศน� ของสถานีวิทยุโทรทัศน�แห:งประเทศไทย ช:อง ๑๑  
โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน7าท่ี และวาระการดํารงตําแหน:ง ๑ ปD นับตั้งแต:
ว ัน ที ่ม ีคําสั ่งแต:ง ตั ้ง  ซึ ่ง เป Oนการใช 7อํานาจของ กสทช.  ตามมาตรา ๓๓     
แห:งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท้ังนี้ โดยให7หัวหน7า
คณะทํางานได7รับค:าตอบแทนเปOนเบ้ียประชุม ตามข7อ ๑๔ (๒) วรรคสอง และข7อ ๑๕ 
ของระเบียบ กสทช. ว:าด7วยการประชุม ค:าตอบแทน และค:าใช7จ:ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ดังนี้  

 ๑. ผศ. ดร. พิรงรอง  รามสูต   หัวหน7าคณะทํางาน 
 ๒. ผู7อํานวยการส:วนจัดและควบคุมรายการ  ผู7ทํางาน 
      สถานีวิทยุโทรทัศน�แห:งประเทศไทย 
 ๓. ผู7อํานวยการส:วนผลิตรายการ   ผู7ทํางาน 
      สถานีวิทยุโทรทัศน�แห:งประเทศไทย 
  ๔. ผู7อํานวยการสํานักการอนุญาต   ผู7ทํางาน 
      ประกอบกิจการโทรทัศน� 
  ๕. ผู7อํานวยการสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ ผู7ทํางาน 
      และพัฒนาผู7ประกาศในกิจการกระจายเสียง 
      และกิจการโทรทัศน�  
  ๖. พนักงานของสํานักงาน กสทช.    เลขานุการและผู7ช:วยเลขานุการ 
   ท่ีเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย จํานวน ๓ คน  
        

 ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแต:งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน� ของสถานีวิทยุโทรทัศน�แห:ง
ประเทศไทย ช:อง ๑๑ ให7สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติ   
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  
 
 
 
 



๙ 
 

 หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม  
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง แต:งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน� ของสถานีวิทยุโทรทัศน�
แห:งประเทศไทย ช:อง ๑๑ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกตขอให7สํานักงาน กสทช. แนบเอกสารประกอบ
วาระในส:วนท่ีเปOนความเห็นของกรรมการ กสทช. ท่ีมีการเปHดเผยเพ่ิมเติม 
ท้ังนี้ เพ่ือให7เอกสารประกอบการพิจารณามีความครบถ7วน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน�งของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง

และโทรทัศน� : กสท. มส. 
 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให7ขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน:งของคณะอนุกรรมการในภารกิจ

กระจายเสียงและโทรทัศน� จํานวน ๑๐ คณะ ออกไปอีก ๑ ปD ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ได7แก: 

 ๑.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด7านกิจการกระจายเสียง  
 ๑.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด7านกิจการโทรทัศน� 
 ๑.๓ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรม และแก7ไขปsญหาการรบกวนวิทยุการบิน 
 ๑.๔ คณะอนุกรรมการด7านผังรายการและเนื้อหารายการ 
 ๑.๕ คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช7กฎหมายด7านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
 ๑.๖ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปOน 

การใช7คลื่นความถ่ี ด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
 ๑.๗  คณะอนุกรรมการส:งเสริมและกํากับการแข:งขันด7านกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน�  
 ๑.๘ คณะอนุกรรมการประเมินมูลค:าคลื่นความถ่ีและกําหนดโครงสร7างอัตรา

ค:าธรรมเนียมและบริการด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 ๑.๙  คณะอนุกรรมการส:งเสริมการกํากับดูแลกันเอง    
 ๑.๑๐ คณะอนุกรรมการคุ7มครองผู7บริโภคด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
         โทรทัศน�  
  ๒. อนุมัติให7ปรับเปลี่ยนองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง

และโทรทัศน� ตามข7อ ๑ ซ่ึงเปOนการใช7อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ 
และมาตรา ๓๓ แห:งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให7มีผลต้ังแต:วันท่ีได7รับอนุมัติให7ขยาย
ระยะเวลาตามข7อ ๑ ดังนี้  

 ๒.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด7านกิจการกระจายเสียง  
  (๑) นายต:อพงษ�  เสลานนท�       ประธานอนุกรรมการ 
  (๒) พันตรี จักนรินทร�  มุ:งคีมกลาง  อนุกรรมการ 
 (๓) นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ   อนุกรรมการ 



๑๐ 
 

 (๔) พันเอก กฤษฎา  เทอดพงษ�   อนุกรรมการ 
 (๕) ร7อยเอก คณิน  ทันหะพันธ�   อนุกรรมการ 
 (๖) นายวิษณุ  ปานวร    อนุกรรมการ  
 (๗) นายวรรณชัย  ไตรแก7ว    อนุกรรมการ 
 (๘) นายสุชาติ  เตชจักรเสมา   อนุกรรมการ 
 (๙) ผศ. ปริญญา  ผ:องพุดพันธ�   อนุกรรมการ 
 ๒.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด7านกิจการโทรทัศน� 
 (๑)   กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ ประธานอนุกรรมการ   
 (๒) พลโท อภิชาต  นพเมือง   อนุกรรมการ 
 (๓)  พลโท ศักดา  แสงสนิท   อนุกรรมการ 
 (๔)  ดร. ธนกร  ศรีสุกใส    อนุกรรมการ 
 (๕)  พันตํารวจเอก ชยุต  มารยาทตร�  อนุกรรมการ  
 (๖)  พันเอก สุวัฒน�  ยศประกอบ   อนุกรรมการ 
 (๗)  พันเอก วรชัย  อินทะกนก    อนุกรรมการ 
 (๘)  พันเอก อัทธาทร  บูรณกาญจน�  อนุกรรมการ 
 (๙)  นายประสงค�  นุรักษ�    อนุกรรมการ 
  (๑๐) นางสาวเทพวรรณ  ปรีดาเกษมสิน  อนุกรรมการ  
 ๒.๓ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรม และแก7ไขปsญหาการรบกวนวิทยุการบิน 
  (๑)  พันเอก ดร. อนุรัตน�  อินกัน       ประธานอนุกรรมการ 
  (๒)  รศ. อธิคม  ฤกษบุตร   อนุกรรมการ 
 (๓)  ดร. กิตติ  วงศ�ถาวราวัฒน�   อนุกรรมการ 
 (๔)  รศ. ดร. รังสรรค�  วงศ�สรรค�    อนุกรรมการ 
 (๕)  พันเอก ธนชัย  ครุฑบุญยงค�   อนุกรรมการ 
 (๖)  ดร. บัณฑิต  ต้ังประเสริฐ   อนุกรรมการ 
 (๗)  นายอารี  สวัสดี       อนุกรรมการ 
 (๘)  พลตรี ดร. ชัยณรงค�  เชิดชู   อนุกรรมการ 
 ๒.๔ คณะอนุกรรมการด7านผังรายการและเนื้อหารายการ 

 (๑) กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ      ประธานอนุกรรมการ  
 (๒) นายดําริห�  สุตเตมีย�   อนุกรรมการ 

 (๓)  นายไพศาล  กุวลัยรัตน�   อนุกรรมการ 
 (๔)  นายวุฒิพงศ�  วิบูลย�วงศ�   อนุกรรมการ 
 (๕)  นายพยุงศักด์ิ  ชาติสุทธิผล   อนุกรรมการ 
 (๖)  นายณัฐเมศร�  เรืองพิชัยพร   อนุกรรมการ 
 (๗)  นายสุรศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล   อนุกรรมการ 
 (๘)  พันเอก อารมณ�  รอดรุ:งเรือง   อนุกรรมการ 
 (๙)  พันตํารวจเอก สุรชัย  คีรีวิเชียร  อนุกรรมการ 
  (๑๐) นายทวีเดช  เส7งแก7ว    อนุกรรมการ 



๑๑ 
 

 ๒.๕ คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช7กฎหมายด7านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  

  (๑)  นายดําริห�  สุตเตมีย�        ประธานอนุกรรมการ 
  (๒)  พันเอก กิตติพงษ�  พุทธิมณี   อนุกรรมการ 
 (๓)  นายวีรพล  ปานะบุตร   อนุกรรมการ 
 (๔)  พันตํารวจโท สมศักด์ิ  เนียมเล็ก  อนุกรรมการ 
 (๕)  นายไพรัช  บุญประกอบวงศ�   อนุกรรมการ 
 (๖)  ดร. ประธาน  วัฒนวาณิชย�   อนุกรรมการ 
 (๗)  พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ�   อนุกรรมการ 
 (๘)  นายประพฤติ  ฉัตรประภาชัย  อนุกรรมการ 
 (๙)  นายสุเทพ  วิไลเลิศ    อนุกรรมการ 
 ๒.๖ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปOน 

การใช7คลื่นความถ่ี ด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  
  (๑)  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�)   ประธานอนุกรรมการ 
  (๒)  พลเอก ธงชัย  เก้ือสกุล   อนุกรรมการ 
 (๓)  พลเอก อนุสรณ�  เทพธาดา   อนุกรรมการ 
 (๔)  นายโกศล  ขําศิริ    อนุกรรมการ 
 (๕)  รศ. ดร. สุธี  ประศาสน�เศรษฐ  อนุกรรมการ 
 (๖)  ดร. พัฒนาพร  โกวพัฒนกิจ   อนุกรรมการ 
 ๒.๗  คณะอนุกรรมการส:งเสริมและกํากับการแข:งขันด7านกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน�  
  (๑)  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท�    ประธานอนุกรรมการ 
  (๒)  นางกฤณพร  ฟุKงเกียรติ   อนุกรรมการ 
 (๓)  พลโท ภิภพ  จิตต�แจ7งกุล   อนุกรรมการ 
 (๔)  รศ. ดร. พนา  ทองมีอาคม   อนุกรรมการ 
 (๕)  นายเผด็จ  หงส�ฟKา    อนุกรรมการ 
 (๖)  นายกิตตินันท�  ขาวสุทธิ์   อนุกรรมการ 
 (๗)  นางสาววงศ�สุดา  ศุภาพร    อนุกรรมการ 
 (๘)  ดร. ปHยบุตร  บุญอร:ามเรือง    อนุกรรมการ 
 (๙)  นายอนุรุทธิ์  โค7วคาสัย   อนุกรรมการ 
 ๒.๘ คณะอนุกรรมการประเมินมูลค:าคลื่นความถ่ีและกําหนดโครงสร7างอัตรา

ค:าธรรมเนียมและบริการด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
  (๑)  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท�      ประธานอนุกรรมการ

(๒)  นาวาอากาศเอกหญิง วรรณสุรีย� บุญมี  อนุกรรมการ  
 (๓)  นายวินัย  วิทวัสการเวช   อนุกรรมการ 
 (๔)  นาวาอากาศโท ดร. กิจเปรม  เวศย�ไกรศรี  อนุกรรมการ 
 (๕)  พลโท ดร. สมชาย  วิรุฒหผล  อนุกรรมการ  
 (๖)  นายนุรักษ�  มโนสุจริตธรรม   อนุกรรมการ 



๑๒ 
 

 (๗)  พันตํารวจเอก มนัส  นครศรี   อนุกรรมการ 
 (๘)  นางสาวปsทมาวรรณ  ศักด์ิภิรมย�  อนุกรรมการ 
 (๙)  พลเอก พรสิน  พงษ�สุวรรณ    อนุกรรมการ 
 ๒.๙  คณะอนุกรรมการส:งเสริมการกํากับดูแลกันเอง   
  (๑)  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� ประธานอนุกรรมการ 
  (๒)  พันเอก ธรนิศวร�  เก้ือสกุล   อนุกรรมการ 
 (๓)  นายกีรวุฒิ  กิตติยาดิศัย   อนุกรรมการ 
 (๔)  พันเอก ชัยยศ  ศุภมิตรกฤษณา  อนุกรรมการ 
 (๕)  ดร. วิชัย  รูปขําดี     อนุกรรมการ 
 (๖)  พลเอก ดิษฐฐ�ภพ  ไก:แก7ว    อนุกรรมการ 
 (๗)  นายอิทธิพล  วรานุศุภากุล    อนุกรรมการ 
 ๒.๑๐ คณะอนุกรรมการคุ7มครองผู7บริโภคด7านกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
         โทรทัศน�  
  (๑)  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ   ประธานอนุกรรมการ 
  (๒)  พลตํารวจโท สุรพล  ทวนทอง  อนุกรรมการ 
 (๓)  นายอํานวย  โชติสกุล   อนุกรรมการ 
 (๔)  นายณัฎฐพงศ�  พงศ�เจริญสุข   อนุกรรมการ 
 (๕)  นายประเสริฐ  รักไทยดี   อนุกรรมการ 
 (๖)  นายอิทธิพร  แก7วทิพย�   อนุกรรมการ 
 (๗)  นางอรพินท�  วงศ�ชุมพิศ    อนุกรรมการ 
 (๘)  นายนิพนธ�  โพธิ์พัฒนชัย   อนุกรรมการ 
 (๙)  นายพีระ  ตรีชดารัตน�   อนุกรรมการ 
  (๑๐) นายศักดาเทพ  ปรีดาเกษมสิน  อนุกรรมการ 
 

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต:งต้ังคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน� จํานวน ๑๐ คณะ ให7สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ    
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 
และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน:งของคณะอนุกรรมการ   
ในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒   : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การพิจารณาข.อคิดเห็นของผู.ประกอบการโทรคมนาคม ต�อ (ร�าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให.บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง : กทค. ทท.  

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการตรวจสอบและวิเคราะห�ข7อมูลในประเด็นท่ีมีการ

คัดค7านของผู7ประกอบการโทรคมนาคม ท่ีมีต:อร:างประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานของคุณภาพการให7บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ของสํานักงาน 
กสทช. และเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต:อสรุปผลการรับฟsง
ความคิดเห็นของผู7มีส:วนได7เสียและประชาชนท่ัวไปต:อร:างประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให7บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให7สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร:ในเว็บไซต�
ของสํานักงาน กสทช. ต:อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร:างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของ
คุณภาพการให7บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ท้ังนี้ ให7นําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก:อนนําไปลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให7มีผลบังคับใช7ต:อไป 

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การพิจารณาข7อคิดเห็นของผู7ประกอบการโทรคมนาคม   
ต:อร:างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให7บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียง  

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีข7อสังเกตว:า เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได7มีผลบังคับใช7แล7ว และโดยท่ีมาตรา ๗๗ แห:งรัฐธรรมนูญ
แห:งราชอาณาจักรไทยฯ ได7กําหนดเรื่องการตรากฎหมายโดยให7มีการรับฟsง
ความคิดเห็นของผู7ท่ีเก่ียวข7องและวิเคราะห�ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เปHดเผยผลการรับฟsงความคิดเห็นสาธารณะ จึงขอให7สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการให7สอดคล7องกับมาตรา ๗๗ ดังกล:าว  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การพิจารณาอุทธรณ�คําส่ังศาลปกครองกลางไม�รับคําฟIองไว.พิจารณาและจําหน�าย

คดีออกจากสารบบความ กรณีเรียกให.ผู.รับใบอนุญาตแบบท่ี ๒ ท่ีมีโครงข�าย
โทรคมนาคมเปJนของตนเอง และแบบท่ี ๓ ชําระเงินเข.ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�
 สาธารณะ : กทค. มท. 

 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบคําสั่งศาลปกครองกลาง ซ่ึงมีคําสั่งไม:รับคําฟKองไว7พิจารณาและ
จําหน:ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีระหว:าง กสทช. ผู7ฟKองคดีท่ี ๑ และ
สํานักงาน กสทช. ผู7ฟKองคดีท่ี ๒ กับบริษัทผู7ถูกฟKองคดี กรณีเรียกให7ผู7ถูกฟKอง
คดีจัดให7มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) 
(ต้ังแต:วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ในอัตราร7อยละ ๔ ต:อปD 



๑๔ 
 

ส:งให7กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ จํานวน ๑๐ คดี ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท� เห็นชอบไม:อุทธรณ�คําสั่งของศาลปกครองกลางท้ัง ๑๐ คดี
ตามผลการพิจารณาของ กทค. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๓. เห็นชอบให7สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ7งคําสั่งทางปกครองให7ผู7รับ
ใบอนุญาตแบบท่ี ๒ ท่ีมีโครงข:ายโทรคมนาคมเปOนของตนเอง และแบบท่ี ๓ 
ท้ัง ๑๐ ราย ตามข7อ ๑ ให7แล7วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ท้ังนี้ โดยให7เตรียมความพร7อม
ท่ีจะดําเนินมาตรการบังคับทางปกครองในข้ันตอนต:างๆ ให7กระบวนการ
เปOนไปโดยกระชับ ไม:ทอดเวลา  

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

 วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ�คําสั่งศาลปกครองกลางไม:รับคําฟKอง     
ไว7พิจารณาและจําหน:ายคดีออกจากสารบบความ กรณีเรียกให7ผู7รับใบอนุญาตแบบท่ี ๒ 
ท่ีมีโครงข:ายโทรคมนาคมเปOนของตนเอง และแบบท่ี ๓ ชําระเงินเข7ากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม      
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ :  แต�งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห�งทาง (ชุดท่ี ๖) : กทค. วท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการแต:งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห:งทาง (ชุดท่ี ๖) ซ่ึงเปOนการใช7

อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห:งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให7มีองค�ประกอบ และวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปD นับต้ังแต:วันท่ีมี 

 คําสั่งแต:งต้ัง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให7ได7รับค:าตอบแทนเปOน  
เบ้ียประชุม ตามข7อ ๑๔ (๒) ของระเบียบ กสทช. ว:าด7วยการประชุม ค:าตอบแทน
ของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

 ๑. นายวงศ�สกุล  กิตติพรหมวงศ�  ผู7เชี่ยวชาญด7านกฎหมาย 
 ๒. นายวาสุกรี  กล7าไพรี   ผู7เชี่ยวชาญด7านวิศวกรรม  

๓. พลโท ภาสน�อิทธิ์  เวทย�วัฒนะ  ผู7เชี่ยวชาญด7านโทรคมนาคม  
๔. รศ. ชัชชัย  โกมารทัต   ผู7เชี่ยวชาญด7านการประเมินราคาทรัพย�สิน  
๕. นายนิมิตร�  เทียนอุดม   ผู7เชี่ยวชาญด7านสิ่งแวดล7อม 

 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต:งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห:งทาง (ชุดท่ี ๖) 
ให7สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
 ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖  

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
 วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง แต:งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห:งทาง (ชุดท่ี ๖) 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การกําหนดท�าทีเบ้ืองต.นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด.วย     
การประสานและจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย 
(JTC) ครั้งท่ี ๓๑ ในประเด็นด.านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : กสท. กทค. คณะกรรมการร�วม     
ทางเทคนิคฯ คภ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ท่ีมีต:อการกําหนดท:าที

เบ้ืองต7นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร:วมทางเทคนิคว:าด7วยการประสานและ
จัดสรรความถ่ีวิทยุ ตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๑ (The 31st 
Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment  
of Frequencies along Thailand - Malaysia Common Border – JTC) ในประเด็น
ด7านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  
ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหว:างวันท่ี ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เมืองมะละกา ประเทศ
มาเลเซีย ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การกําหนดท:าทีเบ้ืองต7นสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร:วมทางเทคนิคว:าด7วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดนไทย – 
มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๑ ในประเด็นด7านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การจัดให. มีบริการเลขหมายโทรศัพท�ฉุกเฉินแห�งชาติ เลขหมายเดียว 

(National Single Emergency Number) : ทบ. 
 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว:าโครงการจัดให7มีบริการเลขหมายโทรศัพท�ฉุกเฉินแห:งชาติ 

เลขหมายเดียว (National Single Emergency Number) ของสํานักงาน
ตํารวจแห:งชาติ เปOนโครงการท่ีเปOนประโยชน�ต:อสาธารณชนและมีความ
สอดคล7องกับภารกิจตามอํานาจหน7าท่ีของ กสทช. ซ่ึงได7บรรจุไว7ในแผนการ
จัดให7มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แล7ว ดังนั้น หากคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให7ความ
เห็นชอบโครงการดังกล:าวข7างต7น คณะกรรมการ กสทช. ก็ไม:ขัดข7องท่ีจะ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ  

 ๒. สําหรับงบประมาณท่ี กสทช. จะพิจารณาให7การสนับสนุนการดําเนินโครงการ
ตามข7อ ๑ เฉพาะงบลงทุนเท:านั้น ภายใต7กรอบวงเงินไม:เกิน ๓,๑๔๐ ล7านบาท 
โดยสํานักงาน กสทช. จะได7บรรจุกรอบวงเงินงบประมาณนี้ไว7ในแผนปฏิบัติการ
การจัดให7มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคมฯ ต:อไป  
และเมื่อผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ7างของสํานักงานตํารวจแห:งชาติ    



๑๖ 
 

เปOนประการใด ให7แจ7งรายละเอียดสํานักงาน กสทช. เพ่ือใช7เปOนข7อมูลประกอบ    
ในการพิจารณาจัดเก็บรายได7สําหรับใช7ในการจัดให7มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ท้ังนี้ เพ่ือให7มีความสอดคล7องกับการ
เบิกจ:ายงบประมาณของสํานักงานตํารวจแห:งชาติ ในแต:ละปDต:อไป  

 ๓. สําหรับงบประมาณท่ีใช7ในการดําเนินโครงการฯ ตามข7อ ๑ ในด7านอ่ืนๆ ขอให7
สํานักงานตํารวจแห:งชาติ ดําเนินการยื่นคําขอจัดต้ังงบประมาณรายจ:ายประจําปD
ไปยังสํานักงบประมาณ เพ่ือให7บรรลุวัตถุประสงค�ของการดําเนินโครงการต:อไป  

   

หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๒ เรื ่อง การจัดให7มีบริการเลขหมายโทรศัพท�ฉุกเฉินแห:งชาติ      
เลขหมายเดียว (National Single Emergency Number) 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : เรื่องค.างการพิจารณา  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การพิจารณาโครงการท่ีขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 
โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปD ๒๕๕๘ (ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐) : ทบ. 

 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบโครงการท่ีผ:านเกณฑ�การพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิคและการ
เจรจาต:อรองงบประมาณ จํานวน ๑ ราย จํานวนเงิน ๓,๒๓๗,๖๒๗.๔๐ บาท  
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�
สาธารณะ ได7แก: โครงการการให7คะแนนเครดิตบนพ้ืนฐานพฤติกรรมการใช7
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี (Credit Scoring Based on Behavioral Mobile Phone Usage) 
ศูนย�บริการวิชาการแห:งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จํานวนเงิน ๓,๒๓๗,๖๒๗.๔๐ บาท  

๒. เห็นชอบให7 กสท. นําโครงการท่ีผ:านหลักเกณฑ�การพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีเหลือ
จํานวน ๑๖ โครงการ ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และให7สํานักงาน 
กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. ในครั้งต:อไป ตามท่ีรองประธาน กสทช.  
(พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ ดังนี้  
๒.๑ โครงการ “สารคดีวัดบันดาลใจ เพ่ือพลิกฟ��นวัดสู:ความหมายท่ีแท7... 

อย:างสมสมัย” สถาบันอาศรมศิลป� จํานวนเงิน ๔,๓๙๐,๔๒๔ บาท 
๒.๒ โครงการส:งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการท่ีเปOน

ประโยชน�ต:อสาธารณะ บริ ษัท คิดซน พลัส จํากัด จํานวนเงิน 
๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๓ โครงการส:งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการท่ีเปOน
ประโยชน�ต:อสาธารณะ มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพ่ือสังคม จํานวนเงิน  
๕,๒๙๙,๒๐๐ บาท 



๑๗ 
 

๒.๔ โครงการ Super Talk ทอล�คเติมพลัง มหาวิทยาลัยสยาม จํานวนเงิน 
๑๒,๘๖๕,๐๐๐ บาท 

๒.๕ โครงการ แอนิเมชั่น ชุมชนนิมนต�ยิ้ม ย7อนยุค ๙ แผ:นดิน มูลนิธิสายเด็ก 
๑๓๘๗ จํานวนเงิน ๑๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท 

๒.๖ โครงการ รายการ สร7างงาน – สร7างอาชีพ บริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จํากัด 
จํานวนเงิน ๗,๔๕๕,๘๑๗.๗๘ บาท  

๒.๗ โครงการเทคโนโลยีก7าวล้ําเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย:างยั่งยืน (TKN) 
สมาคมคอมพิวเตอร�แห:งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ� จํานวนเงิน 
๑๒,๓๔๔,๘๐๔ บาท 

๒.๘ โครงการเสริมสร7างยุวชนสื่อสารรุ:นใหม:เ พ่ือการตระหนักรู7 เรื่อง      
การรวมกลุ:มในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� มหาวิทยาลัย 
มหิดล จํานวนเงิน ๔,๔๘๒,๒๓๐ บาท  

๒.๙ โครงการพัฒนาความร:วมมือระหว:างสมาชิกสมาคมสภาวิชาชีพกิจการ
การแพร:ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ในการจัดทํา
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพและสร7างกลไก
การกํากับดูแลกันเองของผู7ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง  
และกิจการโทรทัศน� สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร:ภาพและ    
การกระจายเสียง (ประเทศไทย) จํานวนเงิน ๙๙๒,๙๖๐ บาท 

๒.๑๐ โครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” มูลนิธิจํ านง รั งสิ กุล จํานวนเ งิน 
๗,๘๘๘,๓๖๑ บาท 

๒.๑๑ โครงการส:งเสริมและพัฒนากลไกความร:วมมือในการเฝKาระวัง       
การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ�สุขภาพเกินจริง (มิติเชิงประเด็น
อาหารและยา) สมาคมผู7บริโภคภาคตะวันตก (สบต.) จํานวนเงิน 
๒,๙๕๕,๖๐๐ บาท 

๒.๑๒ โครงการส:งเสริมความเข7มแข็งของเครือข:ายผู7บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน� ภาคเหนือ (มิติเชิงพ้ืนท่ี) มูลนิธิพะเยา     
เพ่ือการพัฒนา จํานวนเงิน ๒,๐๙๕,๕๐๐ บาท 

๒.๑๓ โครงการส:งเสริมความเข7มแข็ง และเชื่อมโยงกลไกเครือข:ายผู7บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� (มิติการเชื่อมโยงเครือข:าย) 
สมาคมพิทักษ�สิทธิผู7บริ โภคจังหวัดสมุทรสงคราม จํ านวนเ งิน 
๒,๓๙๕,๕๙๐ บาท 

๒.๑๔ โครงการส:งเสริมความเข7มแข็งของเครือข:ายผู7บริโภค ในกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ภาคอีสาน (มิติเชิงพ้ืนท่ี) สมาคม
ผู7บริโภคจังหวัดขอนแก:น จํานวนเงิน ๒,๐๘๙,๔๐๐ บาท 

๒.๑๕ โครงการเสริมสร7างความเข7มแข็งผู7บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� ภาคใต7 (มิติเชิงพ้ืนท่ี) สมาคมผู7บริโภคสงขลา จํานวน
เงิน ๒,๒๒๙,๗๐๐ บาท 



๑๘ 
 

๒.๑๖ โครงการสร7างความเข7มแข็งผู7บริโภคในยุคสื่อหลอมรวม และเปลี่ยนผ:าน
สู:การรับส:งสัญญาณในระบบดิจิตอล มูลนิธิเพ่ือผู7บริโภค จํานวนเงิน 
๑๐,๗๒๗,๕๕๒ บาท  

๓. ไม:เห็นชอบโครงการท่ีได7คะแนนตํ่ากว:าเกณฑ�การพิจารณาความเหมาะสม 
ทางเทคนิค หรือเปOนผู7 ท่ีได7ผ:านเกณฑ�คะแนนความเหมาะสมทางเทคนิค      
ในอันดับรองลงมา จํานวน ๑๗ ราย วงเงินรวมท้ังสิ้น ๒๙๗,๙๙๖,๙๖๓.๐๐ บาท  

๔. รับทราบกรณีสมาคมคอมพิวเตอร�แห:งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ�  
ถอนโครงการเทคโนโลยีก7าวล้ําเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย:างยั่งยืน (TKN Center) 
จํานวนเงิน ๔๙,๘๘๗,๖๘๐ บาท เนื่องจากมีสาระสําคัญของโครงการ
เหมือนกับโครงการเทคโนโลยีก7าวล้ําเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย:างยั่งยืน 
(TKN) และสอดคล7องกับวิธีปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว:าด7วย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕. รับทราบกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
มอบหมายให7สํานักงาน กสทช. ระบุเพ่ิมเติมในเง่ือนไขสัญญาในทุกโครงการ 
ท่ีผ:านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมแห:งชาติ ในประเด็นเรื่องจะต7องจัดให7มีการตรวจสอบ
และรับรองความถูกต7องของค:าใช7จ:ายโครงการ โดยผู7สอบบัญชีรับอนุญาต 
ท้ังนี้ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได7มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับการส:งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปD ๒๕๕๘ (ตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐) 

   
ประธาน ได7แจ7งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ ในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐          

ให7ท่ีประชุมทราบ พร7อมกล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปHดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.         
 
 
 


